
 
 
 
 
            
 

 
 

  
 
 
 

 
SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 

din ziua de 29  octombrie 1997 
 

 
 Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 29 

octombrie 1997, între orele 8,30 - 16,30. 
Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 

I. RAPOARTE 
 

1) Proiectul legii datoriei Publice a României. 
Se vor continua dezbaterile în şedinţa următoare. 

 
II. AVIZE 

 
1) Proiectul de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990  pentru 

cinstirea eroilor martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi 
luptătorilor  pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989.  

S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
2) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 61/1997  pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea activităţii 
producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de artă şi 
ştiinţifice.  

S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
3) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 60/1997 privind 

stabilirea numărului mediu de personal din industria minieră şi din activităţile de 
prospecţiuni şi explorări geologice.  

S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
4) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr. 63/1997 privind 

stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural. 
S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
5) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr. 67/1997 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranţă 
a fondului constituit existent. 

S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
6) Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la 

Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989. 
Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz favorabil în forma prezentată. 
7) Proiectul de Lege pentru aderarea României la Tratatul privind dreptul mărcilor, 

adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994. 
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Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz favorabil în forma prezentată. 
8) Proiectul de Lege privind aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare 

internaţională în domeniul proprietăţii industriale. 
Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz în forma adoptată de Senat. 
9) Propunerea legislativă privind îmbunătăţirea sistemului de premiere în activitatea 

sportivă. 
Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz de respingere. 
10) Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1992 privind 

pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor. 
S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
11) Propunerea legislativă privind asigurarea protecţiei sociale a personalului din 

activitatea de construcţii şi alte activităţi asimilate acesteia. 
S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
12) Propunerea legislativă privind Legea Agenţiei Naţionale pentru Muncă. 
Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz de respingere. 
13) Propunerea legislativă privind monumentele istorice. 
Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz de respingere. 
14) Propunerea legislativă privind salarizarea angajaţilor cultelor religioase recunoscute 

în România, de la Bugetul de stat. 
S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
15) Propunerea legislativă pentru anularea măsurilor represive dispuse de regimul 

comunist împotriva adversarilor politici. 
Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz de respingere. 
16) Propunerea legislativă privind accesul la dosarele întocmite – până la 24 februarie 

1992 – de către fostele organe de securitate. 
S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
17) Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru 

cinstirea eroilor martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor precum şi 
luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989. 

S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
18) Propunerea legislativă pentru anularea Legii nr. 112/1995 şi restituirea unor imobile 

cu destinaţie de locuinţe, trecute în proprietatea Statului. 
S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
19) Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 32/1995 

privind încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ. 
Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz de respingere. 
20) Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului Lege nr. 

118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri. 

S-a amânat pentru şedinţa urmărtoare. 
21) Propunerea legislativă privind declararea ca municipiu al oraşului Târnăveni. 
S-a amânat pentru şedinţa următoare. 
22) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind 

apărarea împotriva incendiilor. 
Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz în forma adoptată de Senat. 
23) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1997 privind 

stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în cazul transferului dreptului de 
proprietate asupra acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţilor comerciale. 

Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz în forma adoptată de Senat. 
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24) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1997 privind 
aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România. 

Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz în forma adoptată de Senat. 
25) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind 

înfiinţarea Societăţii comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - 
TAROM S.A." 

S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
26) Propunerea legislativă privind organizarea unor comune. 
Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz de respingere. 
27) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 16/1997 privind 

acordarea de ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale destinate corectării şi 
recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice. 

Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz în forma adoptată de Senat. 
28) Proiectul de Lege cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane şi 

răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Ministerul 
Justiţiei – Direcţia Generală a Penitenciarelor. 

Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz în forma adoptată de Senat. 
29) Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul protecţiei civile, în timp de pace, 
semnat la Bucureşti la 18 ianiarie 1996. 

Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz în forma adoptată de Senat. 
30) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/1997 

pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 pentru acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începre de la 6 
martie 1945, precum şi celor depotate în străinătate ori constituite în prizonieri. 

Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz favorabil în forma prezentată de Senat. 
31) Proiectul de Lege privind reorganizarea comunei Barcani şi înfiinţarea comunei 

Valea Mare. 
Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz favorabil. 
32) Proiectul de Lege privind acordarea unui sprijin material pentru soţul supravieţuitor 

şi pentru urmaşii membrilor Academiei Române. 
Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz în forma adoptată de Senat. 
33) Proiectul de Lege privind unele măsuri de îmbunătăţire a asistenţei medicale de 

urgenţă prespitalicească. 
S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
34) Propunerea legislativă pentru declararea comunei Geoagiu oraş. 
S-a amânat pentru şedinţa viitoare. 
35) Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 48 din 21 mai 

1992 a audiovizualului. 
Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz favorabil în forma prezentată. 
36) Propunerea legislativă privind regimul concesiunilor. 
S-a amânat pentru şedinţa viitoare 
37) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1997 privind 

stabilirea termenului de convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor la 
societăţile comerciale pentru care Fondul Proprietăţii de Stat a dispus dizolvarea. 

Cu majoritate de voturi comisia a hotărât aviz în forma adoptată de Senat. 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci - 25 - au 

absentat după cum urmează: 
- Ciumara Mircea   - Gr.Parlam. PNŢCD – MINISTRU; 
- Corâci Ioan Cezar - Gr. Parlam. PNL. 
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PREŞEDINTE 
 

Traian Decebal Remeş 


